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اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش
فانی اعالم کرد:

پذیرفتگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

◄

مردم در مسائلی مانند اشتغال و فرهنگ

■□■

عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در تذکر شفاهی بیان کرد

لزوم تسریع در ارائه الیحه بهکارگیری فرزندان
فرهنگیان بازنشسته به مجلس

عضو کمیسیون برنامهوبودجه در مجلس ضمن انتقاد از وضعیت معیشتی فرهنگیان گفت :وزیر
آموزش و پرورش باید اقدامات الزم جهت ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان را انجام دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی در نشست علنی
سهشنبه 11،اسفندماه گفت :در حوزه فرهنگیان الزم است توجه ویژهای صورت بگیرد چراکه طرح
رتبهبندی فرهنگیان نیز نتوانسته شاکله اقتصادی و معیشتی فرهنگیان را مرتفع سازد.
وی ضمن تأکید بر اینکه بازنشستههای فرهنگی فراموششدهاند ،گفت :مسئوالن اجرایی و نظارتی
کشور در هر جایگاهی قرارگرفتهاند مدیون فرهنگیان هستند لذا وزیر آموزش و پرورش که وعده ارائه
الیحه استخدام فرزندان فرهنگیان را داده بود باید در ارائه آن به مجلس سرعت بخشد.
جعفر زاده ایمن آبادی ضمن بیان این پرسش که چرا مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی
پرداخت نمیشود ،گفت :تعلل در پرداخت مطالبات حقوقی این افراد پذیرفتنی نیست چراکه موجب
نارضایتی بسیار فرهنگیان شده است.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه در مجلس نهم یادآور شد :فرهنگیان در خصوص بیمه درمان گالیه
بسیار دارند ،بیمه طالیی که به آنها وعده دادهشده بود تحقق پیدا نکرده لذا وزیر آموزش و پرورش در
خصوص ارتقاء معیشت فرهنگیان باید تدبیر ویژهای بی اندیشند

معاون سازمان صنایع کوچک:

برای  750هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتی
اشتغالزایی شده است

معاون عمران و محیطزیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت :برای
 749هزار و  361نفر در  765شهرک و ناحیه صنعتی کشور اشتغالزایی شده است.
فتحعلی محمدزاده در آئین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان
شرقی ،بابیان اینکه فلسفه وجود شرکت شهرکهای صنعتی تأمین زیرساختهای واحدهای صنعتی
است ،گفت :تسریع در ارائه خدمات زیربنایی در سال  95جزو اولویتها است.
وی افزود :با توجه به محدودیت منابع در شرکتهای شهرکهای صنعتی با همین منابع محدود
در استانها پروژهها اولویتبندی شده و نیاز اولیه صاحبان صنایع تأمین خواهد شد .
محمد زاده اظهار کرد :تقویت زیرساخت شهرکهای صنعتی پیشنیاز جذب سرمایه بخش
خصوصی است.
مدیرعامل پیشین شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی هم با اعالم اینکه دو هزار
و  122واحد صنعتی در شهر ک های صنعتی استان فعالیت میکنند ،گفت 752 :واحد در یکسال
گذشته فعالیت خود را شروع کردهاند .
محمدعلی عسگری با اشاره به اینکه  13شهرک و نواحی صنعتی جدید استان در طول چهار
سال گذشته عملیاتی شده است  ،افزود :تعداد شهرکها و نواحی صنعتی دارای برق در چهار سال
گذشته از  33به  45و شهرکها و نواحی صنعتی دارای گاز از  25به  40مورد رسیده است.

مرجـع تقلیـد شـیعیان بـا تأکیـد بااینکـه بایـد
دسـت یـاری بـه هـم بدهیـم تا مشـکالت کشـور را
حـل کنیـم ،گفت :مـردم در مسـائلی مانند اشـتغال و
فرهنگ مشـکالت بسـیاری دارنـد ،هنـوز کارخانهها
بـا ظرفیـت کامـل کار نمیکنـد و برخـی از آنهـا
تعطیلشـده اسـت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از قــم ،آیــتاهلل
مکارمشــیرازی در درس خــارج فقــه خــود کــه
در مســجد اعظــم قــم برگــزار شــد ،بــا اشــاره
بــه تذکراتــی در مــورد انتخابــات  7اســفند اظهــار
داشــت :اکنــون نوبــت تــالش بــرای حــل مشــکالت
اســت انتخابــات بــا اســتقبال پرشــور مــردم و نظــم
کامــل پایــان یافــت و مــردم مــا از ایــن آزمــون
تاریخــی ســربلند درآمــد امــا بــرای حفــظ ایــن
نعمــت رعایــت امــوری الزم اســت.
وی بابیان اینکه نتایج انتخابات مجلس شورای
اسالمی خالف آنچه برخی میپندارند کام ً
ال به نفع
نظام است افزود :مردم با هوشمندی کامل معتدلهای
طرفین را انتخاب کردند و درمجموع ضریب خطا کم
بود ،به نظر میرسد مجلس آینده تأثیرگذار و متوازن
و مربوط به همه جناحها خواهد بود و امیدواریم
نمایندگان قدر این اعتماد را بدانند.

وعده ایجاد 1000فرصت شغلی جدید

فاز اول شبکه ملی فرهنگ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شد.
به گزارش ایسنا ،در قالب مراسمی که همزمان با برگزاری آیین اختتامیه هشتمین جشنواره
رسانههای دیجیتال در وزارت ارشاد برگزار شد ،سید مرتضی موسویان با اشاره به پایان یافتن
فاز اول شبکه ملی فرهنگ ،اظهار کرد :بدین ترتیب امکان ایجاد  400خانه فرهنگ دیجیتال و
مجتمعهای فرهنگی شهری و استانی فراهمشده است.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین
عنوان کرد :بحث اقتصاد فرهنگی موضوع مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد و اکنون با
راهاندازی فاز اول شبکه ملی فرهنگ بهنوعی این مهم صورت گرفته و بدین ترتیب با سرمایهگذاری
اندک  1000شغل ایجادشده است.
رئیس مرکز رسانههای دیجیتال درعینحال گفت :همچنین امکانی فراهمشده تا افراد برای
دریافت مجوز درخواست خود را در قالب سامانه مطرح کنند و بعد روند پیگیری این موضوع در
این قالب مشخص باشد تا وزیر و معاونان در هرلحظه بتوانند ببینند که چه تعداد مجوز ارائهشده
و چه تعداد درراه است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود ساماندهی فضای مجازی را هدف عمده مرکز
رسانههای دیجیتال دانست و افزود :قطع ًا تا پایان سال  1395تمام نرمافزارهای کاربردی دارای یک
کد مشخص خواهند بود و کدهای مخصوص خود را دریافت میکنند که این موضوع میتواند
بستری برای فراهم شدن مالکیت فرهنگی باشد.
موسویان در پایان نیز از تالش برای سهوت اعطای مجوز کسبوکار الکترونیک در سال  1395خبر داد و
گفت :در حال حاضر 650نفر در صف دریافت مجوز برای آغاز کسبوکارهای مربوط به این بخش هستند.

دانشجویان ما بدون توانمندی فارغالتحصیل میشوند

معاون برنامهریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان گفت :متأسفانه با زنگ خطر جدی در نظام
دانشجویی مواجه هستیم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) غالمعلی منتظر ،اصالح کجرفتاریهای موجود
در فضای علمی را از جمله مهمترین اولویتهای بنیاد ملی نخبگان دانست و اظهار کرد :متأسفانه
با زنگ خطر جدی در نظام دانشجویی مواجه هستیم و دانشجویان کارشناسی ما بیسواد بار آمده
و بدون هیچ توانمندیای فارغالتحصیل میشوند .دانشجویان کارشناسی ارشد نیز در بهترین حالت
ممکن فقط مقاله تولید میکنند.
منتظر ،در شورای بنیاد نخبگان آذربایجانشرقی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ دانشجویان،
دانشآموختگان ،اعضای هیئتعلمی و نهاد دانشگاه را چهارعنصر اساسی در دانشگاهها دانست و افزود:
در سالهای اخیر تالشهای جدی را برای حمایت از استعدادهای برتر دانشجویی و انجام اصالحاتی
در دانشگاهها و نهادهای علمی برای برطرف کردن آفتهای حاصل از اشتباهات گذشته آغاز کردهایم.
وی خاطرنشان کرد :ما نباید از افراد برتر کنکور یا کنگرهها و سمینارهای دانشجویی بهقدری
تجلیل و ستایش کنیم که هیچ انگیزهای برای آنان جهت ارتقای سطح علمیشان باقی نماند بلکه
بهگونهای باید رفتار کنیم که آنان خود را هرلحظه جوینده دانش ببینند.
وی ادامه داد :برتر شدن در کنکور سراسری و یا کنگرهای درواقع کارت ورود به باشگاه علم
است که روسای آن افرادی چون نیوتن و انیشتین هستند ،پس دانشجویان و دانشآموزان و نخبگان
جامعه باید با ورود به این باشگاه ،خود را برای رساندن به سطح روسای این باشگاه تالش کنند.
منتظر با اشاره به اینکه دانشآموخته ،محصول دانشگاه است ،گفت :دانشآموخته هر دانشگاه
باید گارانتی دانشگاه پشتش باشد به همین منظور مزایای خاصی را نیز برای دانشآموختگان برتر
چون نصف شدن نظاموظیفه دانشآموختگان پسر در نظر گرفتهایم.
معاون برنامهریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان افزود :همچنین دانشآموختگان برتری که
موردحمایت مراکز رشد قرار بگیرند ،بنیاد ملی نخبگان به مدت سه سال حقوق و مزایای وی را
بر عهده میگیرد.

آیـتاهلل مـکارم شـیرازی بابیان اینکه باید دسـت
یـاری بـه هـم بدهیـم تـا مشـکالت کشـور را حـل
کنیـم گفـت :برخی پس از اعـالم نتایج میخواسـتند
جشـن بگیرنـد امـا ایـن جشـن بـرای مردم اسـت نه
بـرای مسـئوالن ،بایـد از ایـن کارهـا پرهیز کـرد و به
همه مـردم ایـران تبریـک گفت.
مرجـع تقلیـد شـیعیان خاطرنشـان کـرد :بهفرض
کـه فرد یـا گروهـی از برخـی نتایـج ناراضی باشـند
بایـد به افـکار و آرای مـردم احترام بگذارنـد و برای
حـل مشـکالت دسـت یـاری بدهنـد زیـرا حجـم
مشـکالت زیـاد اسـت و تنهـا بـا همـکاری همـه
میتـوان آنهـا را حـل کـرد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه مبـادا مسـئوالن دولتـی
نتیجـه انتخابـات را رضایـت مـردم از وضـع موجود
تلقـی کننـد گفـت :مـردم در مسـائل اجتماعـی مانند
اشـتغال و فرهنـگ مشـکالت بسـیاری دارنـد ،هنوز
کارخانههـا بـا ظرفیـت کامـل کار نمیکنـد و برخـی
از آنهـا تعطیلشـده اسـت و مسـائل فرهنگـی نیـز
رضایتبخـش نیسـت امیدواریـم دولت باانـرژی که
از نتیجـه انتخابـات سـالم میگیـرد بر این مشـکالت
فائق شـود.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود با اشـاره

بـه روایتـی از پیامبـر اکـرم (ص) اظهار داشـت :تمام
نعمتهـای خداونـد ممکن اسـت دچار آفات شـوند
و بایـد مراقب آن باشـیم.
اسـتاد برجسـته حـوزه علمیـه بابیـان اینکـه
در حدیـث آمـده اسـت کـه اگـر خودپسـندی و
خودبرتربینـی در فـردی وجـود داشـته باشـد جمـال
ظاهـر و باطـن او گرفتـار آفت میشـود ،عنـوان کرد:
مـردم از کسـانی کـه خودپسـند باشـــــــــــند،
متنفـر میشـوند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حضـرت فرمودنـد کـه
آسـیب حدیـث دروغ اسـت گفـت :وقتـی مـردم
میبیننـد کـه سـخنگو دروغـی گفتـه اسـت اعتمـاد
از او سـلب میشـود و هـر چـه پـسازآن بگویـد
موردقبـول قـرار نمیگیـرد.
آیـتاهلل مـکارم شـیرازی بابیـان اینکـه علـم و
دانـش هم دارای آفت فراموشـی اسـت ،خاطرنشـان
کـرد :علـم را بایـد با نوشـتن مهار کـرد ،انسـان باید
گاهـی بـه علـوم خـود برگـردد ،کتـب خـود را نگاه
کنـد و بـه آنها مراجعه شـود زیرا نسـیان بـرای همه
هست .

◄

نیازمند صنعتی خودروسازی
جهت ایجاد اشتغال هستیم

روحانـی با اشـاره بـه روایتی از قرآن کـه همواره
بـر ایـن امـر تأکیـد دارد کـه مرکـب بایـد وسـیله
راحتـی و هـم موجـب افتخار در سـطح جهان باشـد
اظهار داشـت :خـودروی خوب سـاخت داخـل باید
قابلرقابـت در بازارهـای جهانـی باشـد همچنیـن
ازلحاظ اشـتغال و رشـد اقتصـادی ما همـواره به این
صنعـت نیازمندیـم چراکه صنعتی اسـت که در جهان
بیـش از  2میلیـارد و  700گـردش مالـی را بـه خـود
مشـغول کـرده و حـدود  48میلیـون نفـر در سراسـر
کشـور در ایـن راسـتا اشـتغال دارند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،
حجتاالســالم و المســلمین حســن روحانــی
رئیسجمهــور کشــورمان در ســومین همایــش
بینالمللــی خــودرو تصریــح کــرد :مــا بــرای

◄

اشــتغال جوانــان و حرکــت اقتصــادی بــه ســمت
پیشــرفت نیازمنــد بــه رشــد اقتصــادی هســتیم،
آنچــه نیــاز کشــور اســت رشــد  8درصــدی اســت
البتــه کشــوری کــه در ســال  91و  92رشــد منفــی
داشــته و در شــرایط رکــود جهانــی میخواهــد
رکــود داخلــی را بشــکند کار ســادهای نیســت.
وی افـزود :امـا در سـال  93مـا توانسـتیم رشـد
منفی  8فصل مداوم را پشـت سـر گذاشـته و به رشـد
مثبـت  3درصـد در سـال گذشـته برســـــــــیم
در سـال گذشـته صنعـت نقـش ارزشـمندی را ایفـا
میکـرد و در میـان صنایـع صنعـت خـودرو جـزء
صنایـع پیشـران بـود اما در سـال  94به علت شـرایط
اقتصـادی رکـود جهانـی کاهـش قیمـت نفـت برای
تقاضـا خربـازار مـا بـا مشـکالتی مواجه شـدیم.
روحانـی تصریـح کـرد :در ایـن راسـتا دولـت

خـود را ناچـار دیـد کـه بـه کمـک برخـی از صنایع
و از جملـه صنعـت خـودرو بشـتابد و از بانکهـای
کشـور بخواهـد کـه در ایـن زمینـه در کوتاهمـدت با
تسـهیالتی کـه به مـردم میدهند مسـیر تقاضـا را باز
کننـد و انحصـاری کـه در رقابـت ایجادشـده بود در
ایـن حرکـت باز شـود.
رئیسجمهـور بـا اشـاره بـه حـل مسـئله
هسـتهای ،برداشـته شـدن تحریمهـا و ایجاد شـرایط
مناسـبتری بـرای اقتصـاد کشـور ،اظهار داشـت :در
اولیـن سـفر اروپایی دولـت یازدهم یکی از مسـائلی
کـه موردبحـث و بررسـی قـرار گرفـت مسـئله
حملونقـل و صنعـت خـودرو بـود .ما توانسـتیم در
ایـن زمینـه به توافقـات و تفاهمهای مناسـبی دسـت
پیـدا کنیـم کـه ایـن بـه معنـی رشـد و حرکـت ایـن
صنعـت خواهـد بـود.

سخنگوی دولت:

اعمال میشود

سـخنگوی دولـت گفـت :دولـت ایـن آمادگـی را
دارد کـه افزایـش حقـوق هـا را از نخسـتین مـاه سـال
 95اعمـال کنـد.
به گـزارش خبرگـزاری تسـنیم ،محمدباقـر نوبخت
در نشسـت هفتگـی با خبرنـگاران افـزود :رئیسجمهور
اعضـای سـتاد اقتصـادی دولـت را مکلـف کـرد برنامـه
کوتاهمدتـی بـرای رونـق اقتصـادی بهبود معیشـت مردم
و بهویـژه اشـتغال جوانـان ارائـه کننـد و در جلسـه
هیئتوزیـران هـم ایـن موضوع بـه همـه وزرا و اعضای
هیئـت دولـت ابالغ شـد.
سـخنگوی دولـت گفـت :دولـت ایـن آمادگـی را
دارد کـه افزایـش حقـوق هـا را از نخسـتین مـاه سـال 95
اعمـال کند.

نوبخـت افـزود :نبایـد شـاغالن و بازنشسـتگان
نگرانـی و دغدغـه افزایش حقوق خود را داشـته باشـند
و امیدواریـم مجلـس شـورای اسـالمی بـا زمانبنـدی
دقیقـی کـه کمیسـیون تلفیـق بودجـه انجـام داده اسـت
الیحـه بودجـه را تـا پایان اسـفند به قانـون تبدیل کند و
دولـت بهگونـهای برنامهریـزی میکنـد که ایـن افزایش
حقـوق از نخسـتین مـاه سـال  95اعمـال شـود.
وی همچنیـن با اشـاره به مشـکالت مـردم و تالش
دولـت بـرای حـل آنهـا گفـت :افزایـش قـدرت خرید
مـردم یکـی از مهمتریـن اهـداف دولت اسـت کـه برای
تحقـق آن بایـد تـورم را کاهش داد اما هماکنون بخشـی
از جامعـه بیـکار اسـت و قدرت خرید آنها صفر اسـت
بنابرایـن بایـد بـرای آنها فرصت شـغلی ایجاد شـود.

وی افـزود :بـرای ایجـاد فرصتهـای شـغلی هـم
بایـد سـرمایهگذاری داخلـی و خارجـی صـورت پذیرد
کـه هـر دو نیـاز بـه احسـاس امنیـت و آرامـش درون
کشـور دارند.
وی افـزود :بخشـی از سـرمایه گذاریهـا نیـاز بـه
تسـهیالت بانکـی دارد کـه متأسـفانه بخشـی از منابـع
بانکهـا بـه دلیل انباشـته شـدن تعهدات دولتـی در بدنه
آن رسـوبکرده بـود و دولـت بـرای رفـع ایـن مشـکل
خـود را مکلـف کـرده تا از سـال آینده دیـون بانکها را
تأدیـه کنـد تا تـوان اعطـای تسـهیالت بانکهـا افزایش
یا بد .

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

◄

عیدی ما به کارگران

«اشتغال بیشتر در سال  »95است
وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بابیـان اینکه
عیـدی مـا بـرای سـال آینـده کارگـران «اشـتغال
بیشتر»اسـت ،تأکیـد کـرد :بایـد بـه سـمتی برویم که
سـفره کارگـران کمتـر از تـورم نباشـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،علی ربیعـی در حاشـیه افتتاح

◄

بخـش نیمـه جامـدات و مایعـات آزمایشـگاه در
شـرکت فارمـا شـیمی در جمـع خبرنـگاران افـزود:
شـورای اشـتغال کمیتـه دائمـی را پیشبینـی کرده که
زیرنظـر این شـورا بتواند مسـئله اشـتغال و رفع بیکاری
را پیگیـری کنـد.
وی بابیـان اینکـه در آینـده خبرهـای خوبـی بـرای

کارگـران خواهیـم داشـت ،دربـاره انتخابـات هفتـم
اسـفندماه نیـز گفت :انتخابات مجلس شـورای اسـالمی
نشـان داد کـه جریـان خواسـتههای کارگـری اهمیـت
فراوانـی دارد زیـرا در چنـد اسـتان نماینـدگان کارگری
رأی خوبـی آوردند که اگر سـازماندهی تر عمل میشـد
نماینـدگان کارگـری بیشـتری در مجلس داشـتیم.

معاون اول قوه قضائیه:

قوه قضائیه نیاز به جذب
 12هزار کارمند دارد

معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت :تــا پایــان برنامــه
پنجــم توســعه ،چهــار هــزار قاضــی جــذب دســتگاه
قضایــی میشــود امــا دولــت مجــوز اســتخدام ســه
کارمنــد بــه ازای هــر قاضــی را صــادر نکــرده اســت.
بــه گــزارش مهــر ،حجتاالســالم غالمحســین
محســنی اژهای ،در جلســه شــورای معاونــان دســتگاه
قضایــی اســتان یــزد اظهــار داشــت :بــر اســاس برنامــه
پنجــم توســعه ،امــکان جــذب چهــار هــزار قاضــی
وجــود داشــت کــه تــا پایــان برنامــه پنجــم ،ایــن تعــداد
جــذب خواهــد شــد امــا ازآنجاکــه هــر قاضــی بــه ســه

کارمنــد نیــاز دارد ،بنابرایــن  12هــزار کارمنــد نیــز بایــد
جــذب شــود کــه دولــت ایــن مجــوز را صــادر نکــرده
اســت.
وی عنــوان کــرد :تنهــا امــکان جــذب شــش هــزار
کارمنــد وجــود دارد امــا تــالش میکنیــم در برنامــه
ششــم توســعه نیــز جــذب قاضــی و کارمنــد در دســتور
کار قــرار گیــرد.
محس ــنی اژهای بی ــان ک ــرد :ب ــا بودج ــه و نی ــروی
کـــم و کار ســـخت و شـــلوغ ،شـــرایط دشـــواری
داریـــم امـــا اگـــر مدیـــران اراده کننـــد و بـــرای خـــدا

سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری خود
گفت :دولت در حال حاضر مجوز استخدام نمیدهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دکتر حریرچی
ســخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در نشست خبری گفت :برخی اساتید معتقدند سیستم
بهداشــت را نمیتوان با آدمهای اجارهای اداره کرد .و
میبایســت میزان تأثیرپذیری اقدام را در ابتدا سنجید.
بهطور مثــال در دهه  60بهورزی را اســتخدام کردیم
که با مدرک دیپلم نقش مهمی در روســتای مربوطه به
عهده داشــت اما در حال حاضر این روســتا  50نفر با
مدرک لیســانس و فوقلیســانس دارد که این وضعیت
باید بررسی شود .از طرفی وضعیت دولت را هم نباید
نادیــده گرفت .دولت در حال حاضر مجوز اســتخدام
نمیدهد بسیاری از کشــورها نظام بهداشتی و درمانی
مبنی بر خرید خدمت از بخش خصوصی رادارند.
حریرچی به کمبود تختهای بیمارستانی اشاره کرد
و افزود :وزارت بهداشت با سرمایهگذاریهای غیردولتی
میتواند این کمبود تخت را رفع کند .در حال حاضر بیش
از  100هزار تخت بیمارستانی الزم داریم که در  10سال اخیر
دو هزار تخت افزودهشده است .البته به کمک طرح تحول
ســالمت و اختصاص یک درصد ارزشافزوده توانستیم
میزان افزایش تخت در ســال را به چندین هزار برسانیم.
بهطوریکــه در این دوره احــداث  20هزار تخت جدید
دولتی در برنامه وزارت بهداشت است.
سخنگوی وزارت بهداشــت در پاسخ به سؤال یکی
از خبرنگاران مبنی بر اســتخدام نبودن مراقبین ســالمت
گفت :برخی اساتید معتقدند سیستم بهداشت را نمیتوان با
آدمهای اجارهای اداره کرد .و میبایست میزان تأثیرپذیری
اقدام را در ابتدا ســنجید .بهطور مثال در دهه  60بهورزی
را اســتخدام کردیم که با مدرک دیپلــم نقش مهمی در
روستای مربوطه به عهده داشــت اما در حال حاضر این
روستا  50نفر با مدرک لیسانس و فوقلیسانس دارد که این
وضعیت باید بررسی شود .از طرفی وضعیت دولت را هم
نباید نادیده گرفت .دولت در حال حاضر مجوز استخدام
نمیدهد بسیاری از کشورها نظام بهداشتی و درمانی مبنی
بر خرید خدمت از بخش خصوصی رادارند.
وی تصریــح کرد :وزارت بهداشــت میبایســت
سیاستگذار باشد نه خدمت گذار بهعبارتیدیگر خرید
خدمت به شــرطی که خریدار آگاه باشــد نتیجه بسیار
بهتری از نظامهای ارائه خدمت مبتنی بر اســتخدام را
حاصل میکند .ما پیگیریهای الزم را در این خصوص
انجام دادیم و جلســات متعددی را با مقامات عالیرتبه
دولت برگزار کردیم.

■□■

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تشریح کرد

جزئیات طرح الحاق یک تبصره

به قانون مجوز استخدام نیروهای
بهداشتی ودرمانی

افزایش حقوق ها از اولین ماه سال آینده

■□■

معاون بنیاد ملی نخبگان:

استخدام نمیدهد

رئیسجمهور در سومین همایش بینالمللی خودرو اعالم کرد:

■□■

رونمایی از فاز اول شبکه ملی فرهنگ

دولت در حال حاضر مجوز

مشکالت بسیاری دارند

از مهرماه وارد مدارس میشوند

وزیر آموزش و پرورش به برگزاری آزمون استخدامی این وزارتخانه اشاره کرد و بیان داشـــت:
آزمون استخدامی برگزار شد و در حال حاضر پذیرفتهشدگان این آزمون در دانشگاه فرهنگیان و
تربیتدبیر شهید رجایی مشغول گذراندن دوره آموزشی هستند و از مهر  95وارد مدارس میشوند.
به گزارش پانا ،علیاصغر فانی در حاشیه تجلیل از  64پیشکسوت امور تربیتی که در سالن حجاب
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار پانا
به برگزاری آزمون استخدامی این وزارتخانه اشاره کرد و بیان داشت :آزمون استخدامی برگزار شد و در
حال حاضر پذیرفتهشدگان این آزمون در دانشگاه فرهنگیان و تربیتدبیر شهید رجایی مشغول گذراندن
دوره آموزشی هستند و از مهر  95وارد مدارس میشوند.
وزیر آموزش و پرورش از بررسی و تصویب رشتهها و شاخههای دوره متوسط دوم خبر داد و
گفت :در سال جاری بررسی رشتهها و شاخههای دوره متوسطه بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
انجام شد و برنامهریزی برای تولید کتاب آنها صورت گرفته است تا دانشآموزان در مهــــــر سال
آینده کتابهای درسی جدید را داشته باشند.

آیتاهلل مکارمشیرازی:

سخنگوی وزارت بهداشت:

◄

و باانگیزههـــای الهـــی کار کننـــد ،از ایـــن وضعیـــت
عبـــور خواهیـــم کـــرد.
معــاون اول قــوه قضائیــه تصریــح کــرد :عــالوه بــر
مشــکل نیــرو و بودجــه کــم و کار زیــاد ،مشــکالتی
نظیــر وجــود برخــی وکالی غیــرم تعهــد راداریــم
کــه متأســفانه در دیــدگاه مــردم ،ایــن افــراد در بدنــه
دســتگاه قضایــی هســتند و اشــتباهات آنهــا بهپــای
قــوه قضائیــه نوشــته میشــود.

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای
اســالمی درباره طرح الحاق یک تبصــره به قانون مجوز
استخدام نیروهای بهداشتی ،گفت :در طرح مذکور تالش
شده تا منابع مالی برای مشخصی برای این قانون دیده شود.
حسن تأمینی لیچائی در گفتوگو با خبرگزاری خانه
ملــت ،درباره جزئیات طرح الحــاق یک تبصره به قانون
مجوز استخدام نیروهای بهداشــتی و درمانی ،افزود :در
قانون مجوز استخدام نیروهای انسانی ،دولت موظف شده
تا با رعایت سقف کلی استخدام نیروهای انسانی ،عالوه
بر بهکارگیری معادل نیروی انســانی که ساالنه بازنشسته
میشوند ساالنه شش هزار نفر با اولویت مناطق محروم در
تأمین نیروی انسانی موردنیاز استخدام کند.
نماینده مردم رشــت در مجلس شــورای اسالمی،
ادامه داد :متأسفانه باوجود قانون در این زمینه اما مجوز
استخدام کادر درمانی با مشکل مواجه است زیرا دولت
به دلیل کمبود اعتبارات قادر به اجرای این قانون نیست
لذا در شرایطی که حوزه سالمت با کمبود شدید نیروی
انســانی روبرو است در تالشیم تا با تصویب و اجرایی
کردن طرح الحاق یک تبصره به قانون مجوز اســتخدام
نیروهای بهداشتی و درمانی وضعیت نیروی انسانی در
حوزه درمان را سامان دهیم.
ایــن نماینده مردم در مجلس نهــم ،بابیان اینکه در
طرح مذکور تالش شــده تا منابع مالی مشخصی برای
این اجرایی شــدن قانون دیده شود ،تأکید کرد :در این
طرح تــالش داریم با الحاق یک تبصره به قانون مجوز
نیروهای بهداشتی و درمانی ،در قانون بودجه اختیاراتی
به دولت داده شــود تا از محلهای مشــخصی ،بتوان
اعتباراتی برای اجرایی شدن این قانون مشخص کرد.
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای
اسالمی ،گفت :حوزه سالمت بهشدت با کمبود نیروی
انســانی روبرو است و بدونشک حتی با اجرایی شدن
این قانون نیز نمیتوان بهطور کامل این کمبود را جبران
کرد و تنها میتوان به بهبود این وضعیت کمک رساند.
شایانذکر است که طرح الحاق یک تبصره به قانون
مجوز اســتخدام نیروهای بهداشتی و درمانی در جلسه
علنی روز دوشــنبه (  10اســفند) از سوی هیئترئیسه
مجلس اعالم وصول شد.
گفتنی اســت؛ بر اســاس مادهواحده قانون اعطای
مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی ،دولت
موظف اســت از تاریخ تصویب ایــن قانون در اجرای
بند ( )3ماده ( )3قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران و ماده
( )145قانون برنامه چهارم توســعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران و با رعایت سقف
کلی اســتخدام نیروهای انسانی مندرج در مواد قانونی
مزبور برای راهاندازی و فضاهای بهداشــتی ،درمانی و
تکمیل نیروی انسانی موردنیاز واحدهای موجود ،عالوه
بر بهکارگیری معادل نیروی انسانی که ساالنه بازنشسته
میشوند ساالنه شش هزار نفر با اولویت مناطق محروم
در تأمین پزشــک ،دندانپزشــک ،بهورز ،پیراپزشک و
پرســتار ،ماما و نیروی انســانی موردنیاز فوریتهای
پزشکی پیشبیمارستانی استخدام نماید.

